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ارائه تحلیل زبانی گیلبرت رایل از مبحث «خود» و مقایسه آن با دیدگاه
ملاصدرا
حسین

اسعدی1

مرتضی حسینی شاهرودی

2

علی حقی

3

چكيده

ارائه و تحلیل سنن

اندیشنه اسلامی به زبان فلسفه معاصر میتواند ثمربخش باشد .در این

پژوهش پس از ارائه نظریه رایل از مبحث «خود» ،به سننرا اندیشننه ملاصنندرا رفتهام و در
این سنهرر مقایسهای جنبههایی از علمالنفس ملاصدرا را کاویدهام .به مقتضی تحلیل زبانی
رایل« ،من» هیچگونه نامی نیسن که بخواهد دلالتی خاص داشننته باشنند بلکه «من»« ،واژه
فررسنتی» اسن که معادل «قید» در زبان فارسنی اس
آن را اظرنار میدارد .راینل بر اسنننا

و دلال

آن بر گویندهای اس

تحلیل زبان این نتیجه را گرفته اسننن

که

که در

اسنتعمالاتی که «من» قابل جانشینی با «بدن من» نیس  ،فیلسوفان و غیر فیلسوفان را مجاب
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سناخته که باید بر «غیر بدن» دلال

کند؛ حال آنکه این پندار اسناساً خطاس  .نیز پدیده

خودآگاهی بهعنوان مصننداقی از عمل «خود» بر «خود» تبیین زبانی میشننود؛ حال آنکه
در اندیشنه ملاصندرا« ،من» دلال دارد بر وجودی که دارای جلوههای گوناگون اسن
در عین بساط

میتواند محسو

یا متخیل یا معقول باشد ،لذا «من» در هر استعمال خود

معنای یگانهای دارد که پرده از هستی برمیدارد که در آن مقام محقق شده اس
کرده اس ن

و

بدون اینکه هیچگونه دلال

و ظرور

مجازی در میان باشنند .لذا هویدا میشننود نگاه

وجودی ملاصدرا لوازم جالبی به لحاظ تحلیل زبان دارد.
واژگان کلیدی :رایل ،ملاصدرا ،تحلیل زبان ،نفس ،دلال  ،وجود ،من.
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مقدمه

تبیین و تحلیل سنن

فلسنفی گذشنته ما ،به زبان فلسنفه معاصر میتواند علاوه بر اینکه در

تبلیغ و ترویج سننن

گذشننته به کار آید ،میتواند پویایی و رونق آن را باعث شننود و در

این سنناح

میتوان بارقههای درخشننان سننن

خود را فرمید و احیاناً به کاسننتیها و

کمبودهای آن آگاه شنند و درعینحال که میتوان از آن در پاسننخگویی به مسننائل تازه
برره برد و میشود باب گفتگو با دیگر فرهنگها و سن ها را نیز گشود.
در این پژوهش تلاش نمودهام از منظر فیلسوفان تحلیل زبان ،به بحث نفس در فلسفه
ملاصندرا نظر کنم .لذا به سرا یکی از نامدارترین فلاسفه تحلیل زبان به نام گیلبرت رایل
رفته و پس از ارائه چشننمانداز او ،به سننرا اندیشننه ملاصنندرا رفتهام و سننعی نمودهام به
چالشهای مطرحشده در نزد رایل از چرارچوب فلسفه ملاصدرا پاسخ عرضه نموده و در
این ساح

مقایسهای ،به واکاوی جوانبی از اندیشه ملاصدرا در بحث نفس پرداختهام.

به بیانی دیگر ،ازآنجاکه در نفسشننناسننی ملاصنندرا فضننای ابنسننینایی و به تعبیری
دیگر ،دکارتی ،رها میشننود و ملاصنندرا در فضننایی تازه با طرح ایده ابژه داشننتن مفروم
وجود – اصننال

وجود – و نگاهی وحدتانگارانه به واقعی

ثنوی

نفس و بدن را انکار

میکند و این فضننای تازه لوازم جالبی به لحاظ پژوهش تحلیل زبان دارد ،برجسننته کردن
چنین جنبهای از اهداف این پژوهش اسن  .برای این منظور لازم اس

بدانیم که فیلسوف

تحلیننل زبننان چگونننه بننه مبحننث «خود» میپردازد .لننذا بننه سنننرا رایننل رفتننهایم کننه از
صاحبنظران طراز اول این حوزه اس .
گیلبرت رایل یکی از بزرگان فلسنفه تحلیلی زبان از مکتب آکسنفورد اس  .پس از
ویتگنشنتاین متخخر و کتاب پژوهشهای فلسنفی ،رایل در شمار نامدارترین فیلسوفان این
حوزه اس ن

و کتاب «مفروم ذهن »1او امروزه در شننمار کتابهای کلاسننی

و تراز اول

حوزه فلسفه تحلیل زبان قرار میگیرد .امروزه نمیتوان در حوزه ذهن و فلسفه زبان سخن
گف

و به این کتاب بیتوجه بود .این کتاب سرآغاز فلسفه ذهن نوین اس  .کتابی که به
1. The concept of mind.
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زبان ادبی و مشنحون به استعاره نگاشته شده اس

و چندان اصیل و تازه اس که رایل در

آن به هیچ کتاب یا مقاله یا نوشتهای ارجاع نمیدهد .رایل در این کتاب مسخلههای مرم و
بنیادین حوزه ذهن را تحلیل زبانی میکند.
شننایسننته ذکر اس ن

متد فلسننفه ورزی برای حل

که بدانیم فلسننفه تحلیل زبان ی

مسنخلههای فلسنفی اسن  .فیلسوف تحلیل زبان معتقد اس شما میتوانید مسخلههای سنتی
فلسننفه را از طریق تحلیلهای زبانی و منطق اصننطلاحات متعارف حل کنید (مگی:1333 ،
)281؛ بنابراین مشنرب ،مسنخلههای فلسنفی صنرفاً بهواسنطه اسنتعمال نادرس زبان ایجاد
میشنوند .لذا پروژه فیلسنوف این نیس

که نظریههای استادانه راجع به مسخلههای فلسفی

عرضننه کند بلکه باید این اسننتعمالات بدزبان را که مسننخله ایجاد نمودهاند ،برملا سننازد؛
بنابراین مسنخلههای فلسنفی حل نمیشوند بلکه منحل میشوند .نکته دیگر اینکه معنا نباید
از منظری انتزاعی در علم یا دیگر فنون نظری دنبال شنننود بلکه باید به کاربرد معمولی
واژگنان در زبنان عنادی نگناه کرد تنا معننا را فرمیند؛ و این بناعث رویکردی ضننند
نظریهپردازی 1در فلسفه میشود (.)Edwards, 1967: 153
در این پژوهش ابتندا دیدگاه رایل را از کتاب «مفروم ذهن» درباره بحث خو د

2

گزارش مینمایم و پس از ارائه جانمایه این گزارش به تحلیل و تطبیق و نقد دیدگاه او از
چرارچوب فلسفه ملاصدرا هم
لازم به ذکر اس ن

میگمارم .درنرای

نتیجه پژوهش گزارش میشود.

که چرارچوبهای اندیشننه این دو فیلسننوف از یکدیگر فاص نله

بسنیار دارد .چنانکه نگاه آنها به چیسنتی و ماهی

فلسنفه و فیلسوف با یکدیگر متفاوت

اسننن  ،نیز نگاه آنها به عقل و بنیانهای معرف شنننناسنننی آنها در قالب نمیگنجد.
(رضنننازاده و موسنننیخنانی1313 ،؛ علمیسنننولنا و لعلصننناحبی )1314 ،نمونههایی از
پژوهشهنایی هسنننتنند کنه به بحث درباره مفاهیم «خود» و «من» در فلسنننفه ملاصننندرا
پرداختهاند؛ اما هیچکدام از این تفاوتها ما را از پژوهشهای تطبیقی و تحلیل و عرضننه
سنن

گذشته به زبان فلسفه معاصر ،بینیاز نمیکند و چنانکه در ابتدا سخن آمد ،به باور
1. Anti-theoretical approach
2. self
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من این سنخ پژوهشها ثمربخش اس
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و پرداختن بدانها ضرورت دارد.

 .9ارائه نظریه رایل
 .9-9جنبه اسرارآميز مسأله و گریز سامانمند «من»

رایل بحث خود را درباره «خود» اینگونه آغاز میکند که:
«نهتنها نظریهپردازان ،بلکه مردم عادی و کودکان نیز مفهوم «من »1را گنگ و
پیچیده مییابند .گاهی ذهن کودکان با پرسشهایی همچون «چه میشود اگر من
تو باشم و تو من باشی؟» یا «من پیش از آنکه من بشوم ،کجا بودهام؟» درگیر
میشود؛ و پژوهشگران دینی بارها با سؤال «چه چیز در افراد هست که نجات داده
میشود یا لعنت میشود؟» مواجه میشوند؛ و فیلسوفان میاندیشند که آیا «من» به
جوهر خاص و مجزایی اشاره دارد که هویت تجزیهناپذیر و پیوسته ما در آنجا گرفته
است .البته همه این پرسشها از پذیرش ناآگاهانه فرضیه فرا مکانیکی نتیجه
نمیشود» (.)Ryle, 1949: 185

به نظر رایل در اینجا ما با ی

مسننخله گنگ و اسننرارآمیز مواجره داریم و آن اینکه

مفروم «من» به نحوی سامانمند از ما میگریزد.
لذا هنگامیکه ی
سنن یا ملی

کودک از خود میپرسنند که «من» که یا چه هسننتم ،او از نام یا

خود نمیپرسد .او شخصی

متعارف خود را میداند بلکه گمان میکند که

چیز دیگری در پسزمینه وجود دارد که «من» به آن دلال

دارد و پس از هر آنچه گفته

شنند ،بازهم میتوان درباره آن پرسننش کرد و «من» امری مرم و یگانه اسنن
هیچچیز دیگر نیسن
این دلیل اس
راجع اسنن

و منحصنربهفرد اسن

و تنرا ی

که کودک هرچقدر تلاش میکنند انگش

که شننبیه

نمونه دارد .اسرارآمیز بودن من به
خود را بر روی آنچه من بدان

بگذارد نمیتواند ،مانند سننایهاش که هرچقدر تلاش میکند روی آن بهرد

موفق نمیشننود .به نظر رایل نظریهپردازان نیز همین دشننواری را با مفروم «من» داشننتهاند.
حتی هیوم اعتراف میکننند هنگننامیکننه تلنناش میکننند طرحوارهای 2از اجزای تجربی
1. I
2. sketch
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خویش به دسنن

دهد هیچچیزی که بتواند به پرسننش از واژه «من» پاسننخ دهد نمییابد

(.)Ryle, 1949: 186
بهتصنری رایل ،هیوم نه پاسنخی درخور به پرسش از «من» میدهد و نه قانع میشود
که «من» چیز پیشپاافتادهای باشنند .بااینهمه بررسننی او از حیطه آگاهی و تجربه خویش،
«من» را تبیین نمیکند (.)Ryle, 1949: 186
 .2-9راهحل اشتباه به پرسش اسرارآميز

رایل میگوید :فیلسننوفان مانند دیگر مردم تمایل دارند پژوهش در باب آنچه «خود» را
میسننازد را از پژوهش در باب واژگانی چون «من» و «شننما» آغاز کنند؛ و چون واژگان
«من» و «شنننما» نامهای عمومی 1نیسنننتند ،پس باید نامهایی برای نوع خاص 2و درنتیجه
چیزی اضافی و مخفی در درون یا باطن افرادی باشد که این نامها به آن راجع اس  .رایل
میگوید این تحلیل از ابتدا بر خطا اسنن  .یقیناً «من» و «شننما» نامهایی خاص نیسننتند
آنگونه که مثلاً «فیدو »3نامی خاص اسننن  .آنها در اصنننل نه نام خاص هسنننتند و نه
هیچگونه نامی .وی چنین گوید:
«وقتی بحث میشود که چه چیزی «خود» را میسازد ،خیلیها  -ازجمله فیلسوفان  -تمایل
دارند بحث را با این پرسش آغاز کنند که واژگان «من» و «تو» به چه چیزی اطلاق میشود
 ...آنها آشنایان خود را میشناسند و نام خانوادگی خود را از نام خانوادگی آنها تشخیص
میدهند .ولی در شگفتاند که چرا نام خانوادگی کسی «من» یا «تو» نیست .پس نتیجه
میگیرند اینها نامهای غیرعادی دیگری هستند و لذا باید به چیز مخفیای اشاره داشته باشند
که پشت یا درون شخص ظاهری که با نامهای معمولی شناخته میشود ،پنهان شده است ...
بااینحال ،چنین دیدگاهی از آغاز اشتباه بوده است .یقیناً «من» و «تو» نه اسامی خاص معمولی
نظیر «فیدو» و «تامس» هستند و نه اسامی خاص غیرمعمولی! آنها اصلاً اسم خاص نیستند
و اصلاً اسم نیستند؛ حتی مثل «امروز» هم نیستند که بهنوعی جریان داشته باشد» ( Ryle,
.)1949: 187
1. Public surnames
2. Queer sort
3. Fido
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 .3-9راهحل رایل؛ واژگان اشارهای

رایل طبقهای از واژگان را به نام نامهای اشننارهای 1معرفی میکند که معادل قید در زبان
فارسنی اس  .واژگان چون «امروز»« ،اکنون» یا «دیروز» به شنونده یا گوینده چیز خاص،
قطعه خاص ،شخص خاص و زمان خاص را نشانگری میکنند .لذا «اکنون» نامی اشارهای
اسنن که به شنننوندا این جمله که «قطار اکنون در حال عبور از روی پل اسنن » زمان
خاص عبور قطار را نشننانگری (دلال ) میکند .این واژه هرگاه اسننتعمال شننود در همان
موقع دلال خاص خویش را نیز به انجام میرساند:
«دستهای از کلمات (میتوان آنها را واژگان اشارهای نامید) هستند که به شنونده
یا خواننده چیز خاصی را نشان میدهند  -مکان خاصی ،شیء خاصی ،شخص
خاصی و نظایر اینها .برای مثال« ،اکنون» نوعی واژه اشارهای است که به شنونده
جمله «قطار اکنون به پل میرسد» ،لحظه رسیدن قطار را نشان میدهد .البته کلمه
«اکنون» میتواند در هرلحظه از شبانهروز استفاده شود ،ولی منظور این نیست که
«اکنون» به تمام لحظات شبانهروز اشاره دارد .این واژه لحظه خاصی را نشان
میدهد که شنونده در آن لحظه کلمه «اکنون» را میشنود؛ یعنی لحظه رسیدن
قطار با پل ،همان لحظهای است که کلمه «اکنون» ادا میشود؛ یا بهطورکلی،
لحظهای که کلمه ادا میشود ،همان لحظهای است که «اکنون» آن را نشان
میدهد؛ و تقریباً به همین ترتیب« ،آن» به شیئی اشاره دارد که در لحظه ادای
«آن» ،انگشت اشاره گوینده به سمت آن شیء نشانه رفته است .همچنین ،گاهی
«اینجا» نیز به مکان خاصی اشاره دارد که صدای گوینده از آن مکان میآید ...
بعضی کلمات اشارهای چیزی را بهصورت غیرمستقیم به ما نشان میدهند .برای
مثال« ،دیروز» به روزی اشاره دارد که یک روز قبل از ادای واژه بوده است؛ یا
«آنگاه» به لحظه یا موقعیتی اشاره دارد که ارتباط خاصی با لحظه ادای «آنگاه»
دارد» (.)Ryle, 1949: 188

به باور رایل فرآیند سننری و رازآلود از لحظهای آغاز میشننود که ما به دنبال وجود
آنچه با ضنمایر نشانگری میشود ،بگردیم .به نظر رایل این ضمایر چیزی بیش از واژگان
اشنارهای نیسنتند« .من» میتواند دلال کند بر شخصی خاص که از او صدای «من» شنیده
1. Index words
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میشنود یا از طرف او علام

«من» نوشته میشود؛ و در این استعمال رخداد فیزیکی ی

واژه اشننارهای ملحق جسننمانی 1اسن که ضننمیر بر آن دلال

میکند .به این توضننی که

مدلول «من» امری فیزیکی اسن که این امر فیزیکی از او صندای «من» شننیده میشود یا
واژه «من» نوشته میشود.
رایل میگوید :هنگامیکه من آن را مینویسننم یا اسننتعمال میکنم ،بر همان فردی
که با نام خاص «گیلبرت رایل» نامیده میشنننود دلال
گیلبرت رایل نیسننن  .آن بر شنننخصنننی دلال

دارد« .من» نامی مسنننتعار برای

میکند که نامش گیلبرت رایل اسننن

هنگامیکه گیلبرت رایل آن را استعمال میکند (.)Ryle, 1949: 188
 .4-9پژوهش تحليل زبانی مسأله و ارائه مثالهای آن

رایل سننهس میگوید که آنچه آمد تمام ماجرا نیسنن  ،بلکه میبایسنن

به اسننتعمالات

گوناگون ضنمایر مانند اسماء خاص توجه داشته باشیم .چراکه این استعمالات خود مسخله
سنازند .در مثال «من مشغول گرم کردن خود مقابل آتش هستم» ،واژه «خودم» میتواند با
واژه «بدنم» جانشننین شننود بدون اینکه معنا از دسنن

برود؛ اما در همان جمله نمیتوان

بهجای «من» کلمه «بدنم» گذاش :
«در جمله «من دارم خودم را مقابل آتش گرم میکنم» ،واژه «خودم» را میتوان با
«بدنم» عوض کرد ،بیآنکه از معنای جمله کاسته شود؛ اما ضمیر «من» را نمیتوان
بدون تغییر معنای جمله با «بدنم» جایگزین کرد .به همین ترتیب ،جمله «خاکستر
مرا پس از مرگ من بسوزان» ،هیچ حرفی راجع به خودکشی نمیزند ،چون «مرا»
و «من» در معانی مختلفی بهکاررفتهاند .لذا گاهی میتوانیم و گاهی نمیتوانیم
ضمیر اولشخص را به «بدنم» تعبیر کنیم .بهعلاوه ،در برخی موارد ،من میتوانم
درباره بخشی از بدنم سخن بگویم ،اما نمیتوانم «من» یا «مرا» را جایگزین آن
کنم .اگر موی من در آتش بسوزد ،میتوانم بگویم «من نسوختم؛ فقط مویم سوخته
است» ولی هرگز نمیتوانم بگویم «من نسوختم؛ فقط صورت و دستهایم سوخت».
بخشی از بدن که بیحس است و نمیتوان آن را بهطور ارادی تکان داد ،متعلق به
من است ولی بخشی از من نیست؛ و برعکس ،قطعات کمککننده مکانیکی  -مانند
1. Bodily annexed
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خودرو ،یا عصا  -میتوانند با «من» یا «مرا» استفاده شوند؛ مثلاً« ،من به صندوق
پستی خوردم» میتواند بهجای «ماشینی را که من میراندم به صندوق پست خورد»
به کار رود» (.)Ryle, 1949: 189

نیز در مثال «هنگامیکه من مردم ،من را مومیایی کنید» آشنکار اس

که هردو «من»

دلالتی یکسننان ندارند ،چراکه بهجای «من» دوم میتوان «بدنم» گذاش ن

اما درباره «من»

اول نمیتوان این عمل را انجام داد .حتی گاهی میتوان درباره بخشننی از بدن واژه «من»
یا «من را/به من »1نراد و گاهی نمیتوان چنین کرد .اگر موهای من در آتش بسنننوزد،
میتوانم بگویم که «من» در آتش نسننوختم ،اما اگر صننورتم در آتش بسننوزد ،نمیتوانم
بگویم «من در آتش نسوختم».
در مثالی دیگر رایل میگوید :فرض کنید در ی

تصادف پایم آسیبدیده و آزرده

شدهام .میگویم «من در تصادف آسیب دیدم و من آزرده شدم» .در ابتدای جمله بهجای
«من» میتوان «پایم» گذاش  ،درحالیکه بهجای «من» در «آزرده شدم» نمیتوان «پایم» یا
هر چیز دیگر گذاشن  .نیز بیمعناسن که بگوییم سر من اس که به خاطر میآورد و یا
مغز من اس

که تقسیمبندیهای طولانی را انجام میدهد.

رایل سهس میگوید چهبسا به خاطر بیمعنا بودن اینگونه ترکیبات اس که بسیاری
از مردم احسنا

میکنند باید انسنان را ترکیبی از بدن و غیر بدن بدانند ( Ryle, 1949:

.)189
رایل در ادامه دارد :این تفاوتهای استعمال که در فوق گزارش شد و در ورای همه
آنها تفاوت اسنتعمالات توضیحاتی که مربوط به کنترل خود 2میشود قرار دارد .مثلاً این
گزاره که «من شنننروع به تخیل نمودم و خودم را موردتوجه قراردادم که دارم تخیل
میکنم» در هیچ جای این جمله نمیتوان «بدنم» گذاش .
 .5-9طرح طبقه فوقانی و طرد فوقانیترین طبقه و حل مسأله خودآگاهی

رایل سنننهس در ادامه و در تحلیلی مفصنننل به تحلیل خودآگاهی 3میپردازد و جانمایه
1. me
2. Self-control
3. Self-consciousness
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تحلیل او این اس

که ما همانگونه که در کنش و ارتباط با عمل دیگران عمل میکنیم،

این توان را داریم که درباره اعمال خود نیز عمل کنیم و این عمل ما بررهمند از تفوق
اسن ؛ به این معنا که ناظر بدان عمل اسن  ،نه به این معنا که ارزشمندتر اس

یا بررهمند

از ویژگی منطقی خاصنی اسن  .عمل ما طبقاتی اسن  .رایل ابتدا مثال دمدسنتی «بگرد و
پیدا کن »1را میآورد که عمل طرف اول در عمل طرف دوم تخثیرگذار اس  .مثال دیگر
گذاشنتن اسن که عملی انجامشنده و من بر اسنا

کامن

برداشنتی از رفتار شنما دارم،

عمل را انجام میدهم .مثال دیگر گفتگو درباره گفتگوی چند نفر دیگر اس  .همه اینها
نظام طبقاتی هسننتند و ما بهتدریج میآموزیم که چگونه آنها را انجام دهیم .مثلاً کودک
هنگامیکه از دیگران قصننه میشنننود کمکم توان این را مییابد که خود برای خود قصننه
بگوید.
رایل در ( )Ryle, 1949: 194میگوید که هویداسنن

در این بحث آنچه عموماً

خودآگاهی نامیده میشنننود جای میگیرد و میافزاید که ما همواره میتوانیم بر عمل
خود یا عمل دیگران عمل کنیم لذا «طبقه فوقانی» داریم؛ اما چون این فرایند حد یقف
ندارد ،ما هیچگونه «فراترین طبقه» نداریم؛ یعنی هر عمل و کنش ما چه رفتاری و چه
اندیشننگی ،خود میتواند موضننوع عملی دیگر قرار گیرد که فراتر از اوس ن
نیس

اما فراترین

و نکته مرم دیگر که باید به آن خبیر بود این اس که خود عمل فوقانی ،ذیل عمل

تحتانی قرار نمیگیرد؛ یعنی خود فرایند فراروی از عمل ،در همان حین تح

همان عمل

جای نمیگیرد ،لذا به نظر رایل اظرار عقیده من درباره عمل خود من ،همواره درباره
ی

عمل خاموش اس

و آن خود همان عمل اس :

«اکنون در موقعیتی هستیم که گریز سامانمند از مفهوم «من» را شرح دهیم و
بگوییم چرا با مفاهیم «تو» یا «او» در یک امتداد نیست .برای التفات شخص به
خودش ،خواه به طریق نظری یا عملی ،باید مجموعهای از اقدامات طبقاتی انجام
شود ،درست به همان طریق که خودش را از دیگران متمایز میکند .برای مثال ،اگر
شخص بخواهد آنچه انجام داده است یا آنچه را دارد انجام میدهد ،تشریح کند،
1. Hide and seek
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باید درباره چیزی اظهارنظر کند که خودش نیست و عرضاً درباره خودش نیز نظر
بدهد؛ اما عملی که دربارهاش نظر میدهد ،آن مرحلهای نیست که نظر بر آن استوار
باشد  ...عمل طبقاتی نمیتواند عملی باشد که بر اساس خودش صورت گیرد؛
بنابراین ،نظر من راجع به عمل من ،همواره باید درباره خود عمل سکوت کند و این
عمل فقط میتواند هدف نظر دیگری باشد .اظهارنظر درباره خود ،یا تمسخر خود،
یا هشدار دادن به خود ،به لحاظ منطقی همیشه یک مرحله عقب استRyle, ( ».

.)1949: 195
رایل هنگامیکه در انترای بحث «خود» اسننن  ،ثمره تحلیلهای زبانی خویش را
اینگونه کنار هم مینرد که:
«این نتیجه جهانشمول که هر عملی 1میتواند موضوع برای عملی فوق خود قرار
گیرد اما نمیتواند موضوع خود قرار گیرد ،درباره آن چیزی است که پیشتر درباره
عمل خاص واژگان فهرستی چون «من» و «شما» گفته شد .گزاره ناظر به خود،
گزارهای است که بهطور خاص درباره وجودی که آن را بیان میدارد دلالت میکند.
«من» بر شخصی دلالت میکند که آن را اظهار میدارد ،لذا هنگامیکه شخص
گزارش ناظر به خود میگوید ،بیان او میتواند بخشی از طبقه فوقانی باشد و این
عمل تحت خود قرار نمیگیرد .اگرچه حتی شخص به خاطر هدفی خاص در مسأله
«خود» متمرکز شده باشد و نتیجهاش این باشد که شخص در به چنگ آوردن
«خود» کامیاب نمیشود .به اینگونه آنچه تحت لوای «خودآگاهی» قرار میگیرد
تبیین میشود» (.)Ryle, 1949: 198

آنچه آمد گزارش بنده از نظریه رایل درباره «خود» بود .اجازه دهید جانمایه تحلیل
او را در چند گزاره به زبانی ساده بیان نمایم.
« -من» اسم نیس

بلکه مطابق اصطلاح رایل واژه فررستی اس

که دلالتی قیدگونه در

جمله به انجام میرساند« .من» بر وجودی خاص و نرانی و درونی دلال

ندارد ،بلکه

کسی که آن را اظرار میدارد مدلول همان «من» اس .
 فیلسوفان و آدمیان ازآنجاکه در برخی استعمالهای «من» نتوانستند «بدنم» را جانشینسازند گمان بردهاند که «من» بر امری غیر بدنی دلال

میکند.
1. performance
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 ما همانگونه که بر عمل دیگران عمل میکنیم میتوانیم بر عمل خود ،چه اندیشگی وچه رفتاری عمل کنیم و خودآگاهی چیزی بیش از عمل آگاهی بر آگاهی  -آگاه شدن
به آگاهی – نیس .
 واژه «من» ازآنجاکه واژه فررستی اس  ،ابژهای 1مضاف بر وجود فیزیکال آگاه که آنرا اظرار میکند ،ندارد.
 -نتیجه ضمنی بحث این اس

که با این مکانیسم پدیده خودآگاهی و دلال

«من» تبیین

زبانی میشود و مسخلههای فلسفی برخاسته از آنها برمیبندد.
 .2ارائه نظریه ملاصدرا همراه با تحليل و تطبيق
 .9-2شمایی کلی از مبحث نحوه دلالت «أنا»

در اندیشه فیلسوفان مسلمان «من» و «أنا» واژگانی هستند که نفس را نشانگری میکنند اما
در این سننن

فلسننفی بر وجود نفس برهان اقامه میشننود به بیان این برهان اقامه میشننود

(شنننیرازی )1 :1331 ،بنه بیانی دقیقتر برهان اقامه میشنننود بر واقعیتی که اصنننل قوای
ادراکی ،تحریکی و حافظ مزاج اسن

و آن نفس نامیده میشنود (ابنسینا.)234 :1381 ،

در باب انسننان با لفظ «أنا»« ،من» بر آن واقعی

دلال

میسننازند .چراکه برهانی که بر

وجود نفس اقامه میشننود شننامل نفس نباتی ،حیوانی و انسننانی میشننود؛ یعنی فیلسننوف
مسننلمان پژوهش را بر محور واقعی

آغاز میکند .این واقعی

درباره انسننان با لفظ «أنا»

(«من») مشننیر قرار میگیرد .فیلسننوفان مسننلمان تا پیش از ملاصنندرا بحث نفس را در
طبیعیات مطرح مینمودند چراکه نفس واقعیتی اسنن
دیگر ،نفس اسننم برای جوهر عقلی اس ن
بحث نفس از طبیعیات اس

که به بدن اضننافه دارد .به بیانی

که به بدن اضننافه دارد و بهواسننطه این اض نافه

(سبزواری.)13 :1322 ،

بیتردید سنننگ بنای اندیشننه ملاصنندرا اصننال

وجود اس ن  ،به این معنا که مفروم
1. object
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وجود دارای فرد بالذات اس ن  .به بیانی فنیتر ،کانسننه  1وجود دارای ابژه اس ن
مصننداق به ذهن نمیآید ،عین خارجی
مجرولالکنه اسن

و این

اسنن  ،معلوم به علم حصننولی نمیشننود و لذا

و تنرا بهواسنطه علم حضننوری منکشنف میشنود .ملاصندرا در عنوان

فصنل چرارم از باب اول سفر اول اسفار به این مطلب اشاره صری دارد (شیرازی:1331 ،
.)43
به باور ملاصنندرا لفظ «من» دلال
اس

بر نفس انسننانی دارد و ازآنجاکه اصننال

لفظ «من» دارای مصداق خاصی اس

با وجود

که آن مصداق از سنخ هستی عینی اس

تجرد آن برهان اقامه میشننود (شننیرازی)224 :1331 ،؛ اما جالبتوجه این اسنن
نحوه دلال

«من» برهانی خاص برسناخته شده اس

و بر
که از

به اینکه آنچه لفظ «من» بر آن دلال

دارد سنخ وجود اس  ،نه سنخ مفروم یا ماهی  ،چراکه در مقام آگاهی به «من» هر چیزی
غیر از وجود« ،او» اس

و نه «من».

 .2-2طرح برهانی از سهروردی درباره هستی بودن مدلول «أنا»

توضنی مطلب این اسن
اسن

که شنیخ اشراق در اواخر کتاب تلویحات برهانی عرضه نموده

برای اینکه آنچه لفظ «من» بر آن دلال

دارد وجود و «أنی » اس

و این برهان که

بنیانی بر تحلیل زبان دارد از بارقههای درخشننان اندیشننه سننرروردی اسنن که به نزد
ملاصندرا ذیل بحث از جوهری

نفس برگرفته شده اس

(شیرازی31 :1382 ،؛ شیرازی،

 .)34 :1331بلکه فحوای این بیان شننیخ اشننراق ازآنجاکه بر فرد داشننتن مفروم وجود
صراح دارد ،از طرف ملاصدرا اینگونه داوری شده اس که با دیگر بیانات سرروردی
سننازگاری ندارد (شننیرازی .)131 :1382 ،کلام شننیخ اشننراق در طنینی که یادآور لحن
دکارت در کتاب تخملات اس ن

(دکارت )33 :1381 ،به صننیغه اولشننخص حدیث نفس

عرضهشده اس :
«و در این جایگاه حرف یگانه این است که به ذات و حقیقت خود بهتنهایی التفات
کردم و آن را تنها وجود و أنیت یافتم؛ و رسم جوهر که در موضوع نبودن است را
1. concept
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بدان اضافه نمودم و نیز رسم نفس را که اضافه به بدن است و این اضافات را خارج
از آن یافتم .در موضوع نبودن امری سلبی است و اگر جوهریت معنای دیگری دارد
من آن را نمییابم و خود را مییابم و «من» از خود غایب نیست و لذا فصلی برای
او نیست ،پس من خود را به عدم غیبت درک میکنم؛ و اگر برای آن فصل یا
خصوصیتی ورای وجود میبود آن را درک میکردم چراکه از خود من به من
نزدیکتر نیست؛ و در مقام درک ،ذات خود را جزو وجود و آگاهی نمییابم  ...پس
حکم نمودم که ماهیت من همان وجود است و در مقام ادراک هر آنچه غیر از من
است« ،او» است و از من خارج است» (سهروردی.)001-001 :0831 ،
 .3-2برهان سهروردی در اندیشه ملاصدرا و شارحان او

ملاصدرا در اسفار چنین میگوید:
«در مقام ادراک ذات جز به وجود درک کننده خود ،به نحو جزئی ،نمییابم و هر
آنچه غیرازاین هویت خاص که با لفظ «من» بدان اشاره میکنم ،از ذات من خارج
است ،حتی مفهوم «أنا» مفهوم «وجود» مفهوم «درک کننده» مفهوم «مدبر بودن»،
«نفس» و غیره .چراکه همگی آنها علوم حصولی هستند و به هرکدام از آنها با
«او» اشاره میشود و به ذات خود با «من» اشاره میکنم» (شیرازی.)31 :0831 ،

علامه طباطبایی در نرایهالحکمه برای اثبات مصداق علم حضوری ،همین علم و
آگاهی بدیری هر شخص به خود را که با لفظ «من» از آن حکای

میشود را ذکر نموده

و تخکید کردهاند که در مقام این علم و علمی که به وجود تعلق میگیرد مفروم و ماهی
حضور ندارد ،چراکه سنخ مفروم و ماهی
«من» را که امری شخصی و جزئی اس
جان کلام در این برهان این اس
در این مقام سنخ مفروم و ماهی

با قطعنظر از «وجود» کلی اس

بدان مشیر دانس

و نمیتوان

(طباطبایی.)213 :1323 ،

که آنچه لفظ «من» بدان مشیر اس  ،هستی اس

غایب اس

و

و «او» اس ؛ چنانکه ملاصدرا تصری کرد

حتی مفروم «من» و «هستی» از دایره مصداق «من» بیرون میافتد .به بیانی دیگر تا هنگامیکه
بر مدار مفروم بچرخیم از حیطه دلال

«من» بیرون هستیم.

سبزواری در تعلیقه اسفار و ذیل کلام ملاصدرا بیان جالبی دارد به این نحو که حاصل
کلام ملاصدرا این اس

که نفس مانند خداوندگار خویش بررهمند از مقام احدی و مکان
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واحدی اس  .در مقام احدی
کمالات اس

ذات نفس ملاحظه میشود بدون التفات به اینکه جامع

و با قطعنظر از اینکه چه معانی بر آن صادق اس

و در مقام واحدی

نفس

ملاحظه میشود همراه با اسماء حسنی و صفات جمالی و جلالی چون حیات ،تعقل ،توهم،
احسا

و غیره (شیرازی.)34 :1331 ،
خلاصه کلام اینکه «من» در اندیشه ملاصدرا بررهمند از مصداق خاص اس

مصداق «وجود» اس

که این

و لفظ «من» بدان مشیر اس .

ذکر این نکته در این مقام بیوجه نیس  :از پیشفرضهای فیلسوفان مسلمان این
اس که انسان میتواند به خود علم پیدا کنند بهنحویکه هیچگونه صورت و مفرومی در
آن مقام نباشد .این پیشفرض در برهان رجل طائر ابنسینا هم حاضر اس
بهی

که انسان

باره زاده شود و به خود عالم باشد درحالیکه هیچ صورتی در آن مقام حاضر نیس

(ابنسینا .)24 :1384 ،نقلقولهای ما از سرروردی ،ملاصدرا ،سبزواری و علامه طباطبایی
نیز بر این پیشفرض صراح دارند؛ اما در سن اندیشه غربی از هیوم به بعد این نحو علم،
در شمار امور مسلم نیس  .هیوم خود تصری دارد که در مطالعه حیطه آگاهی خویش
چنین امری را نمییابد .آنچه او مییابد صور ذهنی اس

که همواره یکی پس از دیگری

عبور میکنند ( .)Hume, 1978: 252حتی سرل در طرح نظریه «خود صوری »1بهعنوان
دیدگاهی غیرهیومی تصری دارد که با هیوم موافق اس

که ما هیچ تجربهای از خود

نمیتوانیم داشته باشیم (.)Searle, 2004: 202
 .4-2ساحتهای تازهتر در اندیشه ملاصدرا و طرح ایده «کل القوی» بودن نفس

اما ملاصدرا در بحث نفس مضاف بر طرح «نفس» بهعنوان سنخ هستی و مصداق وجودی
– ایدهای که نزد سننرروردی سننابقه دارد – گامهای درخشننانی برداشننته اسن

و پژوهش

نفس را به سناح های تازهتری برده اس  .این ساح های تازه لوازم زبانشناختی جالبی
را نیز باعث شده اس .
یکی از بنیادینترین این اصول ایده «النفس فی وحدته کل القوی» اس .
1. Formal self
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توضی اینکه به نزد اندیشمندان پیش از ملاصدرا نفس ناطقه دارای قوای مسخّر
اس

که نفس بهواسطه این قوا برخی افعال خویش را انجام میدهد چنانکه برخی افعال
هرچند

را نیز بدون قوا انجام میدهد .اصل تعدد قوای ادراکی و تحریکی مسلم اس

فیلسوفان مسلمان در تعداد آنها همداستان نیستند .ملاصدرا ذیل فصل پنجم از باب دوم
کتاب نفس اسفار از ابوالبرکات بغدادی ،امام فخر رازی ،صاحب کتاب مواقف ،جرجانی،
تفتازانی و دیگران نام میبرد که در مورد تعداد قوا با او همرأی نیستند (شیرازی:1331 ،
 )42اما آنچه در این جایگاه محور کلام ماس این اس که ملاصدرا بر اسا نگاه وجودی
که به بحث نفس دارد و نیز بر اسا
حرک

دیگر اصول فلسفی خود چون تشکی

وجودی و

جوهری ،قوا را برخلاف دیگر فیلسوفان بیرون از نفس نمیداند و این رأی لوازم

زبانشناختی جالبی به لحاظ دلال دارد.
ملاصدرا در شواهد چنین گوید« :جمرور بر ایناند که در ما نفس یگانهای اس
نفس ناطقه اس
«احسا

و برای این نفس ناطقه قوا و مشاعری اس

که

پس هنگامیکه میگویی

کردم و خشمگین شدم و درک کردم و حرک کردم» مبدأ همه اینها تو هستی

و تو نفس آگاه هستی که همگی این قوا از لوازم نفساند( ».شیرازی)313 :1382 ،؛ و ذیل
حکم

مشرقی چنین گوید:
«نفس انسانی ازآنجاکه از سنخ عالم ملکوت است بهرهمند از وحدتی جمعی است
که ظل وحدت الهیه است پس این نفس به ذات خویش عاقل است ،متخیل است،
حساس است ،نمو کننده است ،محرک است و طبیعت ساری در جسم است .نفس
هنگام درک محسوسات به درجه حواس و قوای حسی تنزل میکند ،لذا هنگام
ابصار عین باصره میگردد و در هنگام سمع اُذن واعی میشود و در مورد دیگر
حواس نیز به همین شکل است و همین نفس هنگام درک معقولات به مرتبه عقل
فعال و اتحاد با او نائل میشود» (شیرازی.)801 :0831 ،

سبزواری در تعلیقه شواهد اختلاف دیدگاه ملاصدرا با جمرور را اینگونه خلاصه
نموده اس « :بنا بر دیدگاه ملاصدرا وحدت نفس وحدتی جمعی اس
ظلّیه و بنا بر قول جمرور وحدت نفس عددی اس

بلکه وحدت حقّه

و بنا بر دیدگاه جمرور قوا خارج از
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نفس میباشند ،اگرچه لوازم و معلولات نفساند و بنا بر دیدگاه ملاصدرا قوا شئون ذاتی و
داخل در نفساند ،البته نه به نحو دخول اجزا در مرکب( ».شیرازی)312 :1382 ،
بر مطلب فوق چه از ناحیه مدرَک و چه از ناحیه مدرِک دلیل آورده شده اس
(شیرازی .)113 :1331 ،خلاصه برهانی که از ناحیه مدرک تقریر میشود این اس

که

هرکدام از ما ی

واحد شخصی هستیم و همین واحد شخصی که تعقل میکند همان

که احسا

و مشی و

اس

و توهم و تخیل میکند و همان اس

که تحری

نشس وبرخاس دارد و اگر نفس کل قوا نبود اینگونه نبود (سبزواری.)183 :1322 ،
توجه کنید که بنا بر نظر دقیق به مقتضی دیدگاه سرروردی و ابنسینا و دیگر آنکه
قوا را لوازم ،معلول و خُدام نفس میدانند ،اسناد فعل به آل

حقیقی و به نفس مجازی

خواهد بود ،چنانکه بهتصری ملاصدرا ،سرروردی در پاسخ به پرسش از نحوه اسناد افعالی
غیر از تعقل به نفس ،آن را مجازی میداند (شیرازی )314 :1382 ،اما ما به نحو قطع
میدانیم که در هنگام اسناد هرگونه به فعل به خود ،مجازی در کار نیس  .باید توجه
داش

که در این تصویر تازه که ملاصدرا ارائه میکند قوا انکار نمیشوند بلکه بهعنوان

شخن و طور و مرتبه نفس پذیرفته میشود .چنانکه ملاصدرا بهصراح

در انترای فصل

سوم ،از باب دوم نفس اسفار میآورد و استاد حسنزاده از عبارت ملاصدرا برداش
نمودهاند که مسخله ارفع از علی

و معلولی

اس  ،چه در باب رابطه نفس و قوا و چه در

باب رابطه حضرت حق و عالم (آملی.)313 :1383 ،
نیز ملاصدرا در کتاب مبدأ و معاد به صری ترین شکل ممکن میگوید« :هنگامیکه
میگوییم «من شنیدم ،من حرک

کردم ،من ایستادم» و غیره و گزارههایی که به ذات

خویش اشاره میکنیم این اسناد بهحسب حقیق
طبیعی که بین نفس و بدن واقع اس

لغ  ،مجازی نیس

و به سبب علاقه

و ثمره این علاقه طبیعی نوع وحدانی اس  ،ما

میتوانیم به بدن با لفظ «أنا» اشاره کنیم بدون اینکه این اشاره مجازی باشد همانگونه که
به ذات خویش با «أنا» اشاره میکنیم» (شیرازی.)388 :1381 ،
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بنا بر آنچه آمد هر گزارهای که در باب «من» («أنا») گفته شود همواره به ی

معناس

و همواره «من» بر مصداق وجودی اشاره دارد که با لفظ «من» بدان اشاره میکنیم و این
حقیق وجودی درعینحال که یگانه و ی

شخص اس  ،اطوار و تفننهای گوناگون از

مرتبه جسم و طبع تا مرتبه عقل دارد.
 .3تحليل و تطبيق

حال اجازه دهید گزارههایی را که رایل بهعنوان شاهد مثال ذکر مینمود که بهجای «من»
گاهی میتوانستیم «بدن من» بگذاریم و گاهی نمیتوانستیم را تحلیل کنیم.
«من مشغول گرم کردن خودم مقابل آتش هستم» .در این گزاره بهجای «خودم»
میتوان «بدنم» گذاش  .بنا بر دیدگاه جمرور در سن اسلامی اسناد گرمی به بدن حقیقی
و به «خود» مجازی اس  ،اما بنا بر تحلیل ملاصدرا اسناد گرمی به بدن بهعنوان مرتبه نفس
حقیقی اس

لذا «من» و «خودم» هر دو بر وجود شخصی واحد دلال

دارند.

نیز برخلاف دیدگاه رایل ،تفاوتی نمیکند که موهای من در آتش بسوزد و یا صورت
من در آتش بسوزد ،در هر دو حال
نیز در گزاره «من در ی
همان منی که آسیبدیده اس

«من» سوخته اس !

تصادف آسیب دیدم و من آزرده شدم» ،برخلاف نظر رایل
همان «من» آزرده شده اس  ،بدون اینکه هیچگونه اسناد

مجازی در کار باشد؛ و در گزاره «من به خاطر میآورم و من دارم تقسیمبندیهای طولانی
ریاضی را انجام میدهم» ،در هر دو گزاره «من» اشاره به ی
وحدتش ،جمعی اس

وجود واحد شخصی که

دارد.

نیز در گزاره «من شروع به تخیل نمودم و خودم را موردتوجه قراردادم که دارم تخیل
میکنم ».بهعنوان گزارههایی که فحوای آن آگاهی به خود اس  ،این «من» انسانی اس
که به خودآگاهی دارد؛ بلکه بنا بر نظر دقیق ،این من همواره به خودآگاه اس
تحقق هرگونه آگاهی به غیر اس .

و شرط
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چنانکه پیشتر تذکر دادم ،در فضای هیومی آگاهی به خود بیمعناس  ،لذا برای
فیلسوفانی که در چنین سهرری اندیشه میکنند –چنانکه رایل اینگونه اس  -تحلیل
گزارههای ناظر به خودآگاهی امری مطلوب و مسخله ساز اس  ،اما در سن
مسلمان آگاهی به خود بدیری و اصل مسلم اس

اندیشمندان

و گزارههای ناظر به خودآگاهی ظرور

زبانی این امر مسلم اس .
نتيجهگيری

بنا بر دیدگاه رایل «من» اسننم نیس ن
فارسی اس

و در مقام دلال

بلکه واژه فررسننتی اس ن  ،معادل نقش قید در زبان

وجودی فیزیکی که آن را اظرار میدارد ،مدلول آن اس .

«من» در زبان استعمالات گوناگون دارد .در برخی جملات بهسادگی میتوان «من» را
با «بدن من» جانشین کرد ،اما در برخی استعمالات اینگونه نیس  .به نظر رایل همین امر
باعث ظرور این نظریه میشود که «من» میتواند بر وجودی غیر فیزیکال ،نرانی و مستور
دلال کند.
بنا بر دیدگاه رایل گزارههای ناظر به «من» گاهی از مقوله عمل کردن بر عمل خود
به این نحو که همراه با فراروی از آن مرتبه درباره آن مرتبه عمل میکنیم و

اس

گزارههای ناظر به خودآگاهی و مصادیق آن در این شمار قرار میگیرند.
اینکه «من» به چنگ ما نمیآید و به نحو سامانمند از ما میگریزد ،به این خاطر اس
که ما در باب خودآگاهی بر عمل خود عمل میکنیم و این فراروی حد یقف ندارد ،لذا
همواره تمنای ما برای قرار گرفتن در فراترین مرتبه بیوجه اس  .لذا «من» به چنگ ما
نمیآید.
بنا بر دیدگاه ملاصدرا ما میتوانیم به خود علم داشته باشیم لذا میتوان در فراترین
مرتبه خود را درک کرد و در این مقام علم به هستی جزئی ،شخصی واقعشده اس  .بر
این مطلب برهانی عرضهشده اس که ابتکار سرروردی اس .
بنا بر دیدگاه ملاصدرا «من» دارای مصداق خاص اس که همان وجود شخصی جزئی
اس .

45

دوفصلنامه علمی -پژوهشی تأملات فلسفی ،شماره  ، 22بهار وتابستان 9318

بنا بر تحلیل ملاصدرا رابطه نفس و قوا ،برخلاف دیدگاه جمرور ،علی

نیس

بلکه

قوا همان ظرور نفساند و عین نفساند و بیرون از دایره نفس نیستند .در این ساح اندیشه،
سخن از وجود یگانه و بسیط اس که دارای شخنهای گوناگون اس و او را شخنی از شخن
دیگر بازنمیدارد.
ازآنجاکه نفس کل قوا اس

اسناد تمام افعال به نفس حقیقی اس  .لذا

مستعملٌفیههای گوناگون «من» در زبان بهواقع پرده از وجود دارای مراتب گوناگون
برمیدارد .حتی به «بدن» ،حقیقتاً و بدون هیچ شائبه مجاز «أنا» میتوان اطلاق کرد.
در ورای تمام تحلیلهای فوق میتوان به این نتیجه جالب هم رسید ،نتیجهای که ریشه
در تمایزات مبنایی ملاصدرا و فلاسفه تحلیل زبان در عالم مدرن دارد .درحالیکه برای
رایل استعمالات متعارف زبان امری مسلم و پذیرفتهشده هستند که حاوی حقیق اند و
استعمالات نابجای آنها مسخلههای فلسفی را باعث میشوند ،برای ملاصدرا زبان و
استعمالات آن امری ثانوی و تبعی اس

و لذا میتوان هنگامیکه مبنای فلسفی ما را

همراهی میکند بدون هیچگونه مجازی بدن را مرتبهای از «من» دانس

و بر بسیاری از

استعمالات متعارف زبان خط بطلان کشید ،چراکه برای ملاصدرا پژوهش حول حقیق
میچرخد و نه زبان.

ارائه تحليل زبانی گيلبرت رایل از مبحث«خود»  /...حسين اسعدی ،مرتضی حسينی شاهرودی ،علی حقی
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